Verksamhetsberättelse 2018
Naturskyddsföreningen i Östersund

Styrelsen
Lovisa Roos, ordförande
Frauke Molander, vice ordförande (entledigades i augusti pg a flytt)
Benny Öwre, kassör
Marie Olsson, ledamot
Jens Davidsson, ledamot
Åsa Häggström, ledamot
Suppleant: Katja Kristoferson
Styrelsen har haft 11 styrelsemöten

Övriga förtroendevalda
Cissi Hinderson, valberedare
Britt-Inger Olofsson, valberedare efter fyllnadsval i december
Ingvar Alkemar, revisor

Medlemssiffror
Kretsen har preliminärt 1586 medlemmar, den rätta siffran skickas ut av riksföreningen i
början på februari.
Vi hade 653 ”likes” på vår Facebooksida i januari 2019. En ökning med 63 st från året
innan.

Genomförda aktiviteter
Årsstämma hos Studiefrämjandet - 28/2
Klädbytardagen på Frösön - 14/4
Utflykt till Strangells stuga vid Litsnäset - 16/5
Trädgårdsföreläsning på Ecocaféet - 29/5
Nationaldagsfirande på Jamtli - 6/6
Riksstämma i Uppsala - 16-17/6
Skogens dag vid Spikbodarna - 26/8
Slog och räfsade slåtterängen vid Sommarhagen - 29/8
Upptakt inför Miljövänliga veckan på Ecocaféet - 31/8
Kampanj på Ica Maxi - 11/10 - vi delade ut klistermärken med “Reklam - nej tack!” och
informerade om föreningens arbete.
Julavslutning med fika och diskussioner på Ecocaféet - 12/12

Verksamhet
Klädbytardagen
Den 14 april ordnades klädbytardag i Friskis&Svettis lokaler på Frösön. Det var inte lika
välbesökt som tidigare år, men ca 80 personer trotsade det vackra vårvintervädret och
fyndade ett eller flera "nya" plagg. De plagg som blev över lämnades till Robin Hoods
secondhand butik.

Natursnokarna
Kretsen har undersökt intresset för Natursnokarna på Facebook, under nationaldagsfirandet
på Jamtli och på Skogens dag vid Spikbodarna. Intresset visade sig vara stort och en
Facebookgrupp har startats för att underlätta att starta upp gruppen senare.

Slåtterängarna vid Rossbol samt Sommarhagen (Frösön)
Kretsen tog över ansvaret för att sköta ängen vid Sommarhagen. Skötseln av ängen vid
Optand återgick till Länsstyrelsen.

Schysst Sommar & Vinter
Under 2018 genomfördes totalt 8 aktiviteter med Schysst Östersund varav 5 dagsaktiviteter
och 3 större 3-dagarsaktiviteter med övernattning. De större aktiviteterna bestod av skidläger
i Edsåsdalen, kanotpaddling längs Hårkan med övernattning i tält och vandring med
tältövernatting i området runt Storulvån. Projektet har varit mycket uppskattat bland
deltagarna. Det har under året varit i genomsnitt 15 deltagare på varje aktivitet med
väntelista till samtliga av de större aktiviteterna. Ledare för projektet har varit Karolina
Lundahl, Martin Norin och Ida Bratt.

Övrigt
Styrelsen har under hösten utlyst ett fyllnadsval till valberedningen och valde 19/12 in en ny
valberedare, Britt-Inger Olofsson.

Samarbeten
Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation Fältbiologerna har bjudits in till
styrelsemötena och deltagit vid ett av dessa. Belinda Enryd Carlsson från Östersunds
miljöhjältar deltog vid ett styrelsemöte och berättade om deras verksamhet.
Studiefrämjandet har bistått med lokaler för kretsens styrelsemöten samt vid årsstämman.
Kretsen har haft sina medlemssammankomster i Ecocaféets lokaler.

